
  

  

  

  4201  -  שנתי סיכום  -" להחלמה בדרך" עמותת

היה גידול ניכר בנפח הפעילות של העמותה. סך הקילומטרים של  זו בשנהגם 

. חולים, רובם ילדים 8000-לכ עותנסי 3650 -ב, מ"ק  530,000 -היה כ נסיעותה

, השומר -תל-"שיבא", "שניידר", "איכילוב"; בצפון ם"רמב ח"לבתיה היו הנסיעות

 "ויקטוריה אוגוסטה", "מוקאסד-אל" "הדסה" "אלין"ל וכן ;במרכז "אסותא"ו "בילינסון"

  .בירושלים "ונס'ג סנט"ו

  .מתנדבים 600-למעלה מ רשומים וכרגע, התרחב המתנדבים מעגל

באזור הצפון (לפלסטינים מהגדה . בהסעה לסיוע הבקשות מספר מאוד גדל, במקביל

הדרום אנו המרכז וואילו באזור , מהבקשות 100%- לקרוב  על עונים אנוהמערבית) 

דרום הר חברון מהבקשות של החולים היוצאים מ 80%מצליחים לענות רק על 

עזה. בשלב זה, אנו עדיין מתקשים לענות על הבקשות להחזרת החולים מעזה. ומ

ענות ל מנת עלבעיקר באזור הדרום, , נוספים מתנדביםנעשים מאמצים רציפים לגיוס 

  .הביקושעל 

  . ובירושלים דן בגוש ח"לבתי מעזה היוצאים של הבקשות מספר גדל, השנה מתחילת

של המלחמה בעזה ("מבצע צוק איתן") נדחה נופש החולים מעזה לחודש ינואר, ב

2015.  

חולים ובני משפחותיהם מהגדה ליום כף. יום הכף  180-הוצאנו כ אוקטוברבחודש 

בימיה של הקיבוץ, פעילויות ים וסדנאות חוף  שיט, מעגן מיכאלכלל בילוי בחוף 

יש לציין את התגייסות חברי  .חוף בסיוע "קייטרינג עאדל"ארוחת צהרים במגוונות, ו

  קיבוץ מעגן מיכאל, גן שמואל ומתנדבים נוספים שתרמו להצלחת האירוע.

 /ות. למפגש הוזמנו המתנדביםמתנ"ס כפר קרעהשנתי התקיים ב מתנדביםה מפגש

. המפגש כלל מצגת על פעילות העמותה, איש 200-. למפגש הגיעו כנות זוגםבני/בו

דיווח של רכזי האזורים, הצגת הפעילות של  כפר הנופש "נהר הירדן" על ידי מנהל 

בהמשך מתאם ההסעות הפלסטיני באזור המרכז.  -ביידא -הכפר, וברכת נעים אל

. להצלחת האירוע תרמה והאירוע הסתיים בהופעת בדרן ,הוצג סרטון על העמותה

   התגייסות תושבי כפר קרע שתרמו את המקום, הכיבוד וארגון האירוע.

החולה  8-אורתופדי לילדה מארי סאמר בת ה-ברכישת ציוד רפואי תמכוהעמותה ת

בנוסף, העמותה סייעה  ביפידה ומשותקת בפלג גופה התחתון.-במחלת ספינה

למשפחת סאלמייה מהכפר עידנא תבורי") -(בעזרתה האדיבה של חברת "יפאורה

הזקוק  14- בטיפולי הפרייה מלאכותית על מנת לנסות להציל את בנם יוסף בן ה

  להשתלת מח עצם. 



  

  

היא נתמכת  .מלאה בהתנדבות נעשית העמותה סביב הפעילות שכל, לציין חשוב

י אנשים פרטיים בישראל, ארגון "רעי ישראל" מגרמניה, וקרנות כספית בעיקר על יד

  המבקשות להישאר בעילום שם.

איל המורה ע"י לחברי העמותה  אביב הניתן בהתנדבות- בתל מדוברת קורס לערביתה

לקבוצת הקורס  .נמשך זו השנה השנייה מהעמותה מתנדבים אופק לקבוצת

גם , ונוספה מתנדב בעמותהתקיים בהתמדה בביתו של אלי סהר המתקדמים ה

  .קבוצת מתחילים

-גן ,חצרים, מעגן מיכאלמהקיבוצים שקבלנו ואנו עדיין מקבלים משמעותי החיזוק ל

אשר מתנדביהם הרבים מסיעים חולים באופן קבוע ועין שמר משמר העמק, , שמואל

, נוספו הקיבוצים: מידי שבוע, ובנוסף מימון הוצאות הדלק נעשה על ידי הקיבוצים

  קיבוץ בארי אף תרם בשנה החולפת סכום נכבד לעמותה.  .יזרעאל, צובה ובארי

להפיץ את המסר של העמותה במערב ארה"ב על מנת השנה נעשה ניסיון כמו כן, 

לגייס תמיכה. נודה לידידי העמותה סמדר שיפמן, רויטל ורן כצנלסון אשר חשפו את 

עבודת הכנה להגשת בקשה  סמדר שיפמן עשתה הפעילות במספר אירועים בארה"ב.

  גיבינג".-לקבלת תמיכה לעמותה ממיזם "גלובל

בחודש ספטמבר בקרה אותנו סאלי בייקר, הידועה בכינויה "המלאך ממוסטאר" 

והתרשמה מפעילויות העמותה. סאלי פעילה במספר ארגוני שלום בינלאומיים והביעה 

  נכונות לסייע לעמותה.  

מרכזת תיאום ההסעות בצפון, לצ'יקו  -שלף מחליפתה ונורית  שגי גליליל חמות תודות

מרכזת  –תיאום ההסעות במרכז, לעמליה ויזל  תמרכז - ואלי בלטמן מחליפתו  ענבר

למיכל רותם ומיכל הרמתי המסייעות לרכזות בתיאום תיאום ההסעות בדרום, 

-אל– בסמאת" לעמותתוהמתאם הפלסטיני במרכז,  –ביידה -לנעים אלההסעות, 

  .מתאמת ההסעות בעזה "עמאל

 ואחראי האתר למתחזק, דוידוביץ עופר ח"לרו, מונד'ריצ אוהד ד"עונוסיף תודה גם ל

 על" רחמא-אל שפעא אל" לעמותת, גור רותם -כללי סיוע, אור קולו – ומייל אינטרנט

טיפול ב הפעולה שיתוף על גוש- ם" באבולעמותת "סלמיתכו, רפואי עזר ציוד השאלת

לאמיר כהן על סיוע בקידום הניראות והשיווק של העמותה,  ,וליםבחולים בבתי הח

, המסירות על" ווטש לנשות"ולג'מאל כנעני על הקשר לתורמים באזור ואדי ערה, 

   .תולמשפח והסיוע, הזמינות

  !!!הטוב והפצת המסירות על לכולכם - וכמובן

  .תבהסעו העזרה על תודתם את ושוב שוב בפנינו מביעות החולים משפחות

 .שכנינו עם הלבבות וקירוב לפיוס תורמת זו שפעילות מאמינים אנחנו


